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Ameland  een geweldig eiland voor de Buckfastbij. 
 
 

 

                        NIEUWSBRIEF 
                        Jaargang (nov.) 2018  nummer 13 
 
 

VOORWOORD VAN HET BESTUUR 
 
Voor u ligt de dertiende Nieuwsbrief van de Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt met 
informatie over de darrenlijn voor 2019, het succesvolle jaar 2018 en een interview met 
Gosse van der Velde, een film over ons bevruchtingsstation op Ameland gemaakt door 
Baanu Thangarasa  en een tekst over starter/finisher naar Bruder Adam. 
Als u op het filmpje van Baanu youtube hieronder klikt  
(Ctrl indrukken en klikken met muis) kunt u de film bekijken over  
“De koninginnen van Ameland”. 
 
https://youtu.be/t1cEfZSn39U 
 
 
Het doel van de stichting is: 

het bevorderen van de bijenteelt door het telen en veredelen van het honingbijenras 

"Buckfast” en het in stand houden van het bevruchtingsstation te Ameland waarop 

tussen de 25 en 35 darrenvolken worden geplaatst met raszuivere "Buckfastkoninginnen” 

van een bepaalde lijn. 

Contactadres: Gosse van der Velde,  

Van Loghemstraat 67, 9731MD Groningen, 
050-5421794, buckfastbijenteelt@tiscali.nl 
 
 

https://youtu.be/t1cEfZSn39U
mailto:buckfastbijenteelt@tiscali.nl


 

Wist u dat ……..  
 
2018 voor ons een fantastisch jaar is geworden! 
 

Met 20 vrijwilligers hebben we het bevruchtingsstation ingericht en de teelt geregeld. 
In 2018 zijn er weer bijna twee duizend kastjes voor bevruchting naar Ameland 
gestuurd. De kastjes van buckfastimkers uit België, Duitsland en Nederland zijn weer 
geplaatst op een terrein van SBB aan de Pietje Miedeweg bij Hollum. 
De darrenstand ligt iets verderop in een bossingel. Er werden 33 prima darrenvolken 
geplaatst; het vervoer van de vaste wal naar het eiland en omgekeerd werd geregeld 
met twee vrachtwagens. Een zestal vrijwilligers verleenden hierbij assistentie. 
Drie van de vier periodes in 2018 waren volgeboekt; in de vierde periode was nog 
enige ruimte, maar uiteindelijk was de aanvoer in deze periode nog groter dan in de 
3e periode. Zelf hebben we nog gebruik gemaakt van een vijfde periode. Eind 
augustus hebben we de volken van het eiland gehaald.  
 
De teeltgroep heeft zich weer beziggehouden met de koninginnenteelt. We hebben 
weer veel nieuwe darrenvolken (nateelt van een oude Meda-lijn) klaar voor volgend 
jaar. Hopelijk komen ze goed de winter uit en kunnen we de beste volken meenemen 
naar Ameland in 2019. De aanmeldingen voor 2019 zijn al overweldigend; de eerste 
drie periodes in 2019 zijn al volgeboekt. In de vierde periode is nog enige ruimte. 
Andere jaren kwamen de aanmeldingen in januari meestal binnen, nu is het dus in 
oktober al bijna volgeboekt. Over belangstelling gesproken ……… 
 
Wytze Faber uit Eelde heeft zich afgemeld als vrijwilliger bij onze stichting. Wytze 
wil met zijn vrouw Alie meer gaan reizen met de camper. Die camper was een vaste 
verschijning achter de dijk bij Holwerd. Wytze en Alie heel hartelijk dank voor jullie 
inzet en we wensen jullie nog een fijne tijd. 
Wie heeft een camper of caravan beschikbaar en wil ons assisteren gedurende vier 
zaterdagochtenden in juni en begin juli? 
 

 
 
Een gedicht van Ivo de Wijs. 



 

Startervolk naar Bruder Adam (Starter/Finisher) 

Voor de teelt kun je elk gezond, goed buckfast volk gebruiken. Op dit volk leg 

je een rooster en plaatst hierop een lege broedkamer. Vervolgens neem je uit 4, 5 

of 6 andere goede volken 1 of 2 broedramen met gesloten broed en opzittende 

bijen en hangt deze in de lege broedkamer. Ook hang je aan weerskanten nog 

een goed gevuld voerraam. 

 

Na 10 dagen moet je in deze bovenste broedkamer alle redcellen breken, omdat 

er anders een zwerm afkomt. Het volk onder het rooster met koningin raakt ook 

in zwermstemming. Nog 3 dagen later is het optimale tijdstip om met de teelt te 

beginnen.  

Twee uur voordat je het teeltraam inhangt, plaats je de bovenste broedkamer op 

een nieuwe bodem op de plaats waar de kast met de koningin stond. Zet deze 

kast een meter of tien opzij en zoek de koningin en doe deze even in een kooitje. 

Schud de bijen van de ramen met open broed (6 tot 8 ramen) voor de teeltkast 

(starter /finisher) af. Deze voedster bijen zijn van eminent belang voor de teelt 

van excellente koninginnen. Samen met de terugkerende vliegbijen creëer je zo 

een pleegvolk in optima forma. Wanneer je binnen 2 uur het teeltraam geeft 

kunnen de voedsterbijen zonder onderbreking van de voedersapstroom voor een 

optimale verzorging garant staan.  

IS ER GEEN DRACHT DAN MOETEN WE BESLIST VOEREN,TOT DE CELLEN 

GESLOTEN ZIJN. 

( Magnus Menges; vertaald door Jans ter Bork) 

 
De tentoonstelling over de Buckfastbij in het natuurmuseum in Nes op 
Ameland is een bezoekje waard. Dus komt u op Ameland, vergeet niet het 

natuurmuseum te bezoeken. De teksten op de panelen zijn in het Nederlands en 
Duits geschreven. 
Realisatie o.a. door medewerking van de hieronder genoemde sponsoren. 



 

Friesland  VVV Ameland 

Overtochten met Wagenborg 

De Roo wegenbouw en milieu 

 

 Iepen Mienskipsfûns 

 

Interview met Gosse van der Velde – de nestor van onze stichting. 

 

    
Gosse, dit jaar tussen de mini’s en lang geleden op bezoek bij Bruder Adam. 



 

Hoe lang imkert Gosse al? 

Vanaf het begin tachtiger jaren, dus al ruim dertig jaar. Daarvoor was zijn grote hobby, 

postduiven houden. 

Kun je iets vertellen over het ontstaan van het Bevruchtingsstation op Ameland, want 

jij was er bij? 

Aangezien Gosse met zijn vrouw vele jaren op Ameland kampeerden kwamen ze in contact 

met Jan Kienstra die bijen hield op Ameland. De volken van Jan kwamen van Terschelling. 

Toen Gosse contact kreeg via Groep Groningen met Harrie Dijkema zijn ze gestart met de 

buckfastbij. Harrie Dijkema leverde de eerste larfjes in 1986. Zo werden de eerste 

koninginnen geteeld. Later hebben ze contact gekregen met Thomas Rueppel en ontvingen 

ze teeltmateriaal van hem. Toen is de teelt echt begonnen. De bijen van Jan werden gebruikt 

om de ommekeer naar de buckfastbij te realiseren. Samen zijn ze toen verder gegaan op 

een privéterrein. Er kwam steeds meer vraag van andere imkers die hun koninginnen wilden 

laten bevruchten op Ameland. Eerst is met een beperkt aantal imkers gewerkt, maar 

langzaam werd de druk groter om meer imkers toe te laten. 

Om e.e.a te realiseren hebben we een overeenkomst met SBB gesloten voor het gebruiken 

van een tweetal terreinen. Ook is in overleg met de gemeente Ameland een verordening 

opgezet waarin is vastgesteld dat alleen de Stichting buckfastbijen op Ameland mag houden  

Jan Kienstra en Gosse van der Velde hebben toen besloten een stichting op te richten die 
het bevruchtingsstation Ameland zal beheren Het bestuur werd toen gevormd door Jan 
Kienstra , Gosse van der Velde en Ale Kuperus. 
Helaas moest Jan Kienstra later afhaken omdat hij allergisch bleek voor bijen. In november 
2006 is de stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt opgericht. 

 
Daarna hebben heel veel verschillende vrijwilligers geassisteerd om het bevruchtingsstation 
in stand te houden, hetgeen tot op heden nog steeds naar volle tevredenheid werkt. 
 
Wat vind je van de animo voor het plaatsen van kastjes op Ameland? Het moet je toch 

een goed gevoel geven dat er steeds meer belangstelling komt. 

Gosse heeft er geen verklaring voor dat er zoveel belangstelling is en de periodes nu zo snel 

volgeboekt raken. Al moeten we wel constateren dat Nederlanders vroeg koninginnen willen 

telen. In Duitsland teelt men later zodat de jonge koninginnen op het eind van het seizoen op 

de hoofdvolken geplaatst kunnen worden. Door de grote belangstelling is het wel jammer dat 

we nu imkers moeten teleurstellen. Toch geeft het veel voldoening om vast te stellen dat het 

bevruchtingsstation een succes is. 

Hoe lang denkt Gosse nog door te gaan? 

Daar denkt hij nog niet aan; zolang het allemaal nog lukt en de gezondheid het toelaat, heeft 

hij er plezier in (vooral het computerwerk lukt nog goed). Al zou het wel handig zijn als er 

iemand bij kwam om de aanmeldingen te administreren.  

Nog wensen Gosse t.a.v. de stichting. 

Nou nee eigenlijk niet, al zou een administrateur er bij wel handig zijn. Handelen zoals het nu 

gaat, het is erg succesvol en het is nog te overzien. 

Met dank aan Gosse voor zijn medewerking, Engbert de Vries. 

 



 

 

 

 

Aanschaf nieuwe Dadantkasten. 

We hebben dit jaar nieuwe dadantkasten aangeschaft; in totaal een twintigtal. Het streven is 

om op Ameland allemaal gelijke kasten te plaatsen, zodat behandelen en uitwisselen van 

materialen handiger werkt. Veelal hebben we een volle dag nodig met twee personen om de 

30 volken te controleren. Wanneer dat met kasten met hetzelfde formaat is werkt dat sneller. 

Enkele foto’s van de nieuwe kasten: 

         

De stichting heeft een veertigtal Dadantkasten, een veertigtal zesramers en 150 

bevruchtingskastjes apidea’s, miniplus, kielers en segebergers. Dat is nog niet voldoende om 

de genpool, de ruim 30 darrenvolken op Ameland en de testlijnen en de nieuwe darrenvolken 

voor 2020 te huisvesten, maar we zijn op de goede weg. 

De bevruchtingskastjes: 

Alle vier soorten hierboven genoemd zijn geschikt. Ook treffen we nog veel andere modellen 

aan. Op zich geen probleem, maar let op de juiste vlieggaten!! Darren mogen er niet inzitten 

en zeker niet uitkomen, maar de koninginnen uiteraard wel. Als je er niet zeker van bent of je 

er goede vliegopeningen/darrenroosters in hebt, laat je dan informeren door een deskundige, 

want we staan ieder jaar weer voor verrassingen. 

Bovendien wijzen we nogmaals op de hoeveelheid bijen die in een bevruchtingskastje 

moeten. Doe er niet te weinig in, maar zeker ook niet te veel! 

Apidea’s – één beker met bijen 

Kielers en Segebergers – 2 bekers met bijen 

In een Miniplus kunnen meer bijen. 

 

De darrenlijn voor 2019. 

 

De vadervolken voor volgend jaar op Ameland zijn:  
Volken van een nateelt van een oude meda lijn van Thomas Rueppel, die we al jaren 
in ons bezit hebben. 
De kosten bedragen 12,00 euro per bevruchtingskastje in 2019. 
 
 
Uitgebreide info staat op onze website. 



 

 
 
Het schema voor 2019 is bekend: nl. 

 

 Periode  overlarven    uitlopen    naar Ameland   terug van Ameland 
 1e     15-5-2019             27-5-2019       1-6-2019          15-6-2019  
 2e     29-5-2019             10-6-2019     15-6-2019          29-6-2019  
 3e     12-6-2019             24-6-2019        29-6-2019          13-7-2019  
 4e     26-6-2019               8-7-2019     13-7-2019          27-7-2019 
 
Website en aanmelding www.buckfastbevruchtingsstation.nl 

Op onze website kunt u lezen hoe u zich kunt aanmelden voor 2019. De eerste drie 
periodes zijn al volgeboekt!! Verzamelplaatsen staan vermeld op de website. Nieuw 
voor regio Zuid is een verzamelpunt bij Marcus Mesu in St. Oedenrode. De 
verzamelplaats voor Oost is bij Roel van der Worp en voor Noord bij Jans ter Bork. 
Om van de laatste nieuwtjes op de hoogte te blijven kun je ons via de website ook 
volgen op Facebook. 
 
Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt 
Bevruchtings- en teeltstation Ameland 
Voorzitter 
Jans ter Bork Heirweg 3 9437 TA Balinge 0593-552246  ter.bork2018@outlook.com 
 
Penningmeester 
Ale Kuperus, Van Aylvaweg 50, 8748 CH Witmarsum, 0517-531292, a.kuperus@telfort.nl 

Banknummer: 126249733 t.n.v. de “Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt” .  
Bic code: Rabo NL 2U, IBAN: NL05 Rabo 0126 2497 33 Eur 
 
Secretaris 

Gosse v/d Velde, Van Loghemstraat 67, 9731MD Groningen, 050-5421794 
buckfastbijenteelt@tiscali.nl 
 
Bestuurslid (tweede secretaris) 

Engbert de Vries Kerkweg 6, 9439 PG, Witteveen, 0593-552272 engbertdevries@gmail.com 
 
Eiland bevruchtings- en teeltstation Ameland 
Insel Belegstelle Ameland; Island Mating Station 
Allen een goede uitwintering gewenst 
en  geniet in 2019 van uw (Buckfast)bijenvolken.  
Het Bestuur 

mailto:ter.bork2018@outlook.com
mailto:buckfastbijenteelt@tiscali.nl


 

 
 

 


